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Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy 

Jeżowe w celu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia kluczowych 

kompetencji uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 

 

Numer ogłoszenia: 164991 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  DO ww. POSTĘPOWANIA: z dnia 03.08.2016 

 

1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w Jacie 

poz. 5 i poz. 42, zał. nr 2A SOPZ - Gimnazjum Jeżowe poz. 5, 41, 55, zał. nr 2A SOPZ - 

Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne poz. 5, 20, 30, zał. nr 2A SOPZ - Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 5, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Groble poz. 5, 43, 

zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 5, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w 

Cholewianej Górze strona 38, 50, 66, zał. nr 2A SOPZ- Zespół Szkół w Starym Narcie poz. 

5 tablica z obsługą gestów, Zamawiający przedstawia dokładne, co do milimetra wymiary 

tablicy 156,5 cm x 117,5 cm (przekątna 77 cali - 195,6 cm). Tymczasem na stronie 

producenta 

http://downloadsOl.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/smartboardsfpd/m600

series/specs/sbm680specifications06aug13.pdf wyraźnie zaznaczono, że wszystkie wymiary 

i waga mogą się różnić o+- 0,3 cm i 0,9 kg. Takie określenie przez Zamawiającego 

parametrów jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne tablicę interaktywną o 

przekątnej obszaru roboczego minimum 77" (bez podawania konkretnych rozmiarów), oraz 

wadze max. np. 24 kg (waga tablicy nie ma dla użytkownika żadnego znaczenia funkcjonalnego - 

dostawca musi ją zamontować na stałe!) 

ODPOWIEDZ : Zamawiający dopuści tablicę powyżej 77” w formacie 4:3. 

2. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w Jacie 

poz. 5 i poz. 42, zał. nr 2A SOPZ - Gimnazjum Jeżowe poz. 5, 41, 55, zał. nr 2A SOPZ - 

Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne poz. 5, 20, 30, zał. nr 2A SOPZ - Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 5, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Groble poz. 5, 43, 

zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 5, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w 

Cholewianej Górze strona 38, 50, 66, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w Starym Narcie poz. 

5, tablica z obsługą gestów Zamawiający wymaga cyt. " Półka na pisaki wyposażona w 

przyciski do wyboru kolorów (czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk 

uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, 

klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy" 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne tablicę interaktywną 

spełniającą wszystkie pozostałe wymogi techniczne i programowe, w której przyciski do wyboru 

kolorów, przycisk uruchamiający funkcję gąbki itd. są umieszczone nie na półce, a w pionowych 

paskach ikon eliminujących konieczność schylania się? 

ODPOWIEDZ :  Zamawiający podtrzymuje zapis. 
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3. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ- Zespół Szkół w Jacie 

poz. 5 i poz. 42, zał. nr 2A SOPZ - Gimnazjum Jeżowe poz. 5, 41, 55, zał. nr 2A SOPZ - 

Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne poz. 5, 20, 30, zał. nr 2A SOPZ - Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 5, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Groble poz. 5, 43, 

zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 5, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w 

Cholewianej Górze strona 38, SO, 66, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w Starym Narcie 

poz. 5, tablica z obsługą gestów Zamawiający wymaga cyt.: ,,Autoryzowany przez 

producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO". Zwracam uwagę, 

że autoryzacja serwisu przez producenta sprzętu zapewnia najwyższą jakość usług 

serwisowych (pełny dostęp do technologii, części zamiennych i oprogramowania). 

Dodatkowy wymóg posiadania przez ww. serwis certyfikatu ISO w zakresie urządzeń 

audiowizualnych jest chyba nieporozumieniem - to producent sprzętu powinien posiadać 

ww. certyfikat. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający zmieni zapis na: ,,Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w 

Polsce, wymagany certyfikat ISO producenta" ? 

ODPOWIEDZ:  Zamawiający podtrzymuje zapis. 

4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w Jacie 

poz. 8 i poz. 45, zał. nr 2A SOPZ - Gimnazjum Jeżowe poz. 8, 44, 58, zał. nr 2A SOPZ - 

Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne poz. 8, 23, 33, zał. nr 2A SOPZ - Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 8, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Groble poz. 8, 46, 

zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 8, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w 

Cholewianej Górze strona 39, 51, 67, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w Starym Narcie poz. 

8, Intuicyjne oprogramowanie, Zamawiający wymaga dostarczenia chronionego prawami 

autorskimi SmartTech oprogramowania komputerowego SMART Notebook™ służącego do 

obsługi tablic interaktywnych SmartBoard.  Zgodnie z uwagami Zamawiającego cyt.: 

,,Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych pod warunkiem, że będą 

one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz 

nie obniżają określonych standardów"  W związku z powyższym zwracam uwagę, że 

zgodnie z opisami zawartymi w literaturze przedmiotu {vide Paweł Sendrowski, 

http://www.wgpr.pl/r%C3%B3wnowa%C5%BCno%C5%9B%C4%87-

rozwi%C4%85za%C5%84- w-zam%C3%B3wieniach-publicznych.html ) mówiąc o 

„równoważności", w pierwszej kolejności należy się odwołać do definicji tego pojęcia ze 

Słownika Języka Polskiego, zgodnie z którą równoważny, to mający równą wartość, równe 

znaczenie z czymś. Jak sugeruje już sama definicja pojęcia, nie chodzi tutaj o produkt, 

rozwiązanie identyczne z opisanym przez zamawiającego, mającym takie same cechy. 

Również zgodnie z przyjętym w doktrynie i orzecznictwie poglądem "równoważny" nie 

oznacza "identyczny" czy "tożsamy", ale bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i 

funkcjonalnych. Przykładowo, jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 

sierpnia 2009 roku {KIO/UZP 984/09) dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego 

nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma 

spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego 

przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany 

produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że 

umożliwia uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań 

technicznych. Rzeczywiście, zgodnie z orzeczeniami KIO, to wykonawca musi zadbać o to, 
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żeby zamawiający doprecyzował swoje rozumienie równoważności. Jeżeli zatem 

wykonawca, widząc nieprecyzyjny opis w zakresie równoważności, nie zadawał pytań 

zamawiającemu, nie żądał modyfikacji treści SIWZ, zobowiązany jest do sporządzenia 

oferty w sposób wymagany w SIWZ {m.in. wyrok KIO z dnia 23 grudnia 2011 r., KIO 

2619/11). W związku z tym proszę o wyjaśnienie nw. wymogów oraz potwierdzenie ich 

zgodności z przepisami pzp):  

1.  Organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, 

arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek 

tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego 

i pionowego, suwaki i obszar roboczy okna. Dzięki czemu można skrócić czas potrzebny na 

wdrożenie nowych użytkowników wykorzystując ich umiejętności i doświadczenia nabyte 

przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami. Zwracam uwagę, że tablica interaktywna służy 

do pracy z dziećmi a nie jest podstawą do przygotowania konspektów zajęć przez 

nauczycieli (to można przygotować na bazie cyt.: ,,popularnych aplikacji komputerowych" 

w pracy, z którymi nauczyciele posiadają nabyte doświadczenie i umiejętności. 

Przedstawiony wymóg wręcz sprzeczny z zasadami wykorzystania tablic interaktywnych w 

szkotach - jest niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji.  

2.  Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu między innymi poprzez regulację 

odstępów pomiędzy liniami i wcięć w akapitach. Możliwość zastosowania stylu 

umożliwiającego rozpoczynanie każdego akapitu dużą literą, tzw. inicjał - podobnie jak w 

uwadze nr 1- jest to wymóg powielający oprogramowanie biurowe (np. Word)-wytącznie na 

potrzeby przygotowania zajęć. Uczniowie w procesie edukacyjnym nie mają możliwości 

wykorzystania takiego oprogramowania. Jest to kolejne rozwiązanie stosowane tylko w 

oprogramowaniu komputerowym SMART Notebook™. 

3.  Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, 

zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli, która po rozpoznaniu 

może być poddawana formatowaniu (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii 

tabeli itp.). Ujawnianie i ukrywanie informacji w wybranych komórkach tabeli. Usuwanie 

pojedynczych komórek w tabeli (konstruowanie krzyżówek). Dzielenie łączenie komórek 

tabeli. Funkcja automatycznie ustawiająca taką samą szerokość lub wysokość lub rozmiar 

komórek w tabeli. Formatowanie wielkości komórek w tabelach, usuwanie pojedynczych 

komórek w tabeli (konstruowanie krzyżówek). Dzielenie łączenie komórek tabeli. Funkcja 

automatycznie ustawiająca taką samą szerokość lub wysokość lub rozmiar komórek w 

tabeli. Jest to kolejne rozwiązanie stosowane tylko w oprogramowaniu komputerowym 

SMART Notebook™. sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. 

4.  Łączenie stron w grupy. Możliwość nadawania grupom stron, jak i samym stronom 

dowolnych nazw. Znaczenie tego wymogu dla zwiększenia atrakcyjności zajęć szkolnych 

jest niezrozumiałe i sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. 

5. Dodatkowe funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy ćwiczeń interaktywnych 

przez przypadkową edycją przez uczniów, ale pozwalające na ich przemieszczanie i 

obracanie. Kolejny niezrozumiały wymóg- obiekt zabezpieczony przed edycją z 

jednoczesną możliwością przemieszczania (np. zmiana stron lub usuwanie) i obracania 

6. Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie - wymóg 

oznacza, że to uczniowie mają generować ćwiczenia? 

7.  Powyższy wymóg stoi w bezpośredniej sprzeczności z kolejnym - Dostęp 

bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji, ilustracji, 

zdjęć, reprodukcji, animacji, obiektów 3D i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej 

przez sieć Internet. Baza musi zawierać co najmniej 500 lekcji w języku polskim z różnych 

przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne. Oznacza to, że nauczyciele z zasady 
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korzystają z gotowych lekcji. Przygotowywanie nowej bazy 400 lekcji z różnych 

przedmiotów i na różnym poziomie edukacyjnym, jest takim samym nieporozumieniem, jak 

stosowanie przeglądarki internetowej wbudowanej w program do obsługi tablicy - tylko 

oprogramowanie komputerowe SMART Notebook™, wykorzystywane również do obsługi 

tablic interaktywnych jest wyposażone w wymagane rozwiązania - przedstawione w opisie 

wymogi stoją w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji. 

8. Dodatek pozwalający utworzyć sesję w chmurze, gdzie poprzez stronę internetową 

na urządzeniach mobilnych, uczniowie mogą wpisywać dowolne teksty, które są 

wyświetlane bezpośrednio na tablicy. Każdy pojedynczy tekst ucznia jest osobnym 

obiektem, które potem można w dowolny sposób obrabiać na tablicy (usuwać, przesuwać, 

łączyć w grupy itd.). Kolejny dodatek dostępny tylko w oprogramowaniu komputerowym 

SMART Notebook™, którego efekty nie mają znaczenia funkcjonalnego przy prowadzeniu 

zajęć w placówce oświatowej (nauka zdalna z wykorzystaniem tabletów przez uczniów nie 

ma związku z potrzeba zakupu tablic interaktywnych (te same teksty mogą być wyświetlane 

na komputerze nauczyciela, i to raczej nie w czasie prowadzenia zajęć) 

9. Dodatek pozwalający na tworzenie i wyświetlanie materiału przygotowanego w 

aplikacji Geogebra bezpośrednio na stronach programu do obsługi tablicy - kolejny wymóg 

utrudniający uczciwą konkurencję. Ewentualne wykorzystanie oprogramowania 

platformowego nie wymaga do wyświetlania przygotowanego materiału wewnętrznych 

dodatków w oprogramowaniu tablicy (a tworzenie materiału do zajęć nie powinno się 

odbywać w czasie lekcji) 

10. Dodatek pozwalający na budowanie pojedynczych ocen oraz testów opartych na 

pytaniach testowych. Oceny mogą być umieszczane bezpośrednio w materiale lekcyjnym 

przygotowanym przez nauczyciela w programie do obsługi tablicy - i ponownie - niczym 

nieuzasadniony wymóg przygotowania materiałów w oparciu o oprogramowanie tablicy, a 

w przypadku aplikacji zewnętrznych - wymóg przejścia wyłącznie za pośrednictwem 

oprogramowania do obsługi tablicy (zakaz wykorzystywania posiadanego oprogramowania 

komputerowego innego niż SMART Notebook™)? 

11. Dodatek pozwalający na wyświetlanie obiektów 3D i animacji 3D na slajdach 

programu do obsługi tablicy interaktywnej - jak wyżej - utrudnianie uczciwej konkurencji. 

12. Narzędzia matematyczne pozwalające na budowanie nieregularnych wielokątów i 

dzielenie na zadaną ilość równych części regularnych figur płaskich - ? 

13. Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików 

stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania 

go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich 

przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, 

wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian - większość funkcji 

wymaganej aplikacji producenta tablicy można zrealizować za pomocą zwykłej przeglądarki 

internetowej (darmowej) 

14. Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej 

piętnastokątna - zastanawiające czemu wartością graniczną jest piętnastokąt a nie na 

przykład sześciokąt lub szesnastokąt - tylko SMART Notebook™ posiada wersję 

piętnastokąta 

15. Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na 

stronę za pomocą pisaków - nieprecyzyjny zapis utrudniający uczciwą konkurencję - czy 

chodzi tu o funkcję „wyczyszczenia" strony (usunięcia wszystkich zapisów?) 

16. Pióro typu kredka świecowa- narzędzie pozwalające uzyskać rysunki lub notatki 

wykonane przy pomocy kredek świecowych - kolejny nieuzasadniony funkcjonalnie 

wymóg. Kredki świecowe stosowane w pierwszych klasach szkoły podstawowej do 
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wykonywania odręcznych rysunków nie nadają się raczej do prowadzenia notatek 

(sprawdzenie jest bardzo proste)  

17.  Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarkę internetową, którą 

można wstawić bezpośrednio do slajdu. Zwracam uwagę, że tablica interaktywna służy 

przede wszystkim jako ekran komputerowy - stosowanie dodatkowych przeglądarek 

tworzonych przez producenta tablic jest nieporozumieniem - szczególnie wobec wymogu z 

uwagi nr 1 -wykorzystanie umiejętności i doświadczenia nabytego przy pracy z 

popularnymi aplikacjami (mieszczą się w tym również darmowe przeglądarki internetowe) 

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionych wyżej wymogów, 

nieposiadających żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, ale mogących 

sprzyjać naruszeniu zasady uczciwej konkurencji? 

 

ODPOWIEDZ: Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

5. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ- Zespół Szkół w Jacie 

poz. 15, zał. nr 2A SOPZ-Gimnazjum Jeżowe poz. 17, zał. nr 2A SOPZ- Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 17, zał. nr 2A SOPZ -Zespół Szkół Groble poz. 17, zał. 

nr 2A SOPZ-Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 17, zał. nr 2A SOPZ -Zespół Szkół w 

Starym Narcie poz. 1, strona 53, program do sterowania pracownią z komputera - 

Zamawiający wymaga możliwości prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i 

głośniki. Wykład prowadzony przez głośniki w sali 24 osobowej -jest gadżetem całkowicie 

zbędnym do prowadzenia wykładu. W żadnej klasie (nawet liczniejszej) z ww. szkół nie ma 

potrzeby prowadzenia zajęć wykładu z wykorzystaniem mikrofonu, wzmacniacza i 

głośników. 

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionego wyżej wymogu, nieposiadającego 

żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, ale mogącego sprzyjać naruszeniu zasady 

uczciwej konkurencji? 

ODPOWIEDZ:  Zamawiający podtrzymuje zapis. 

6. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ- Zespół Szkół w Jacie 

poz. 15, zał. nr 2A SOPZ-Gimnazjum Jeżowe poz. 17, zał. nr 2A SOPZ- Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 17, zał. nr 2A SOPZ-Zespół Szkół Groble poz. 17, zał. 

nr 2A SOPZ - Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 17, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w 

Starym Narcie poz. 1, strona 53, program do sterowania pracownią z komputera - 

Zamawiający wymaga możliwości podłączenia urządzeń audio do stanowiska 

uczniowskiego, jednoczesnego nagrywania na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji 

oraz własnego głosu, możliwości podłączenia komputera. Proszę o zastanowienie się nad 

celowością umożliwienia nagrywania przez uczniów wypowiedzi lektora lub kolegów bez 

ich wiedzy i zgody (późniejsza publikacja np. w internecie może przysporzyć kłopotów 

zarówno uczniom jak i szkole). Nagrywanie dialogu lektora z uczniami, w grupach itp. jest 

możliwe ze stanowiska lektora (zgodnie z wymogami specyfikacji) - przekazanie nagrania 

przez nauczyciela (jeżeli uzna, że jest wskazane) nie stanowi problemu. Ponadto wymóg ten 

pozostaje w sprzeczności z opisem funkcji specjalnych - rejestracja dyskusji uczniów na 

twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego.  

Pytanie 6: Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionego wymogu, tzn. pozbawi uczniów 

możliwości nagrywania wypowiedzi nauczyciela lub innych uczniów, bez ich zgody i wiedzy? 
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ODPOWIEDZ: Zamawiający rezygnuje z  zapisu. 

7. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ- Zespół Szkół w Jacie 

poz. 15, zał. nr 2A SOPZ-Gimnazjum Jeżowe poz. 17, zał. nr 2A SOPZ - Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 17, zał. nr 2A SOPZ -Zespół Szkół Groble poz. 17, zał. 

nr 2A SOPZ -Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 17, zał. nr 2A SOPZ -Zespół Szkół w 

Starym Narcie poz. 1, strona 53, program do sterowania pracownią z komputera - 

Zamawiający wymaga możliwości indywidualnej regulacji siły głosu w słuchawkach przez 

uczniów. Zwracam uwagę, że najczęstszą zabawą uczniów, jest ustawienie po zakończeniu 

zajęć maksymalnego poziomu dźwięku. Kolejna grupa jest zaskoczona poziomem głośności 

-wyregulowanie prawidłowego poziomu skraca lekcję o kilka minut. W innych pracowniach 

językowych uczeń nie ma bezpośredniego dostępu do potencjometru (regulacja znajduje się 

poza zasięgiem rąk ucznia).  

Pytanie 7: Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionego wymogu, tzn. zrezygnuje z możliwości 

regulacji poziomu głośności przez uczniów? 

ODPOWIEDZ: Zamawiający rezygnuje z zapisu. 

8. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zał. nr 2A SOPZ - Zespół Szkół w Jacie 

poz. 15, zał. nr 2A SOPZ-Gimnazjum Jeżowe poz. 17, zał. nr 2A SOPZ - Szkoła 

Podstawowa Jeżowe Podgórze poz. 17, zał. nr 2A SOPZ-Zespół Szkół Groble poz. 17, zał. 

nr 2A SOPZ-Zespół Szkół Jeżowe Centrum poz. 17, zał. nr 2A SOPZ -Zespół Szkół w 

Starym Narcie poz. 1, strona 53, program do sterowania pracownią z komputera -

Zamawiający wymaga wyposażenia biurka na całej długości biurka w nadstawkę 

prywatyzującą. Biurko ma posiadać z lewej strony otwarte półki z wariantem wstawienia 

jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny 

oraz półkę pod klawiaturę. Nadstawka prywatyzująca ograniczająca kontakt wzrokowy 

nauczyciela z uczniami nie jest stosowana nawet w przypadku mebli standardowych - 

choćby z uwagi na izolowanie uczniów zajmujących stanowiska na styku z biurkiem 

nauczyciela (w pracowniach typu kabinowego ukrywano tam dodatkowy sprzęt niezbędny 

kiedyś do prawidłowego działania pracowni). Ponad piętnaście lat temu zrezygnowaliśmy z 

tego typu rozwiązań - nie ma żadnych elementów, które trzeba ukrywać przed uczniami. 

Wymagane rozwiązanie nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika. 

Zamawiający wymaga do sterowania pracownią laptopa (komputer przenośny) - proszę o 

wyjaśnienie sensu wyposażania biurka nauczyciela w półkę pod klawiaturę czy specjalnego 

miejsca na jednostkę centralną komputera.  

Pytanie 8: Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionych wyżej wymogów, nieposiadających 

żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, ale mogących sprzyjać naruszeniu zasady 

uczciwej konkurencji? 

ODPOWIEDZ: Zamawiający podtrzymuje zapis.  

9. W propozycji umowy, §1, p. 6 Zamawiający wymaga „Dostarczony sprzęt będzie przez 

Wykonawcę podłączony oraz skonfigurowany tak aby szkoty i placówki oświatowe mogły z 

niego korzystać". Jest to określenie nieprecyzyjne.  

Pytanie 9: Czy Zamawiający jednoznacznie określi czy cena ofertowa ma zawierać koszty 

montażu, czy tylko dostawy, podłączenia i konfiguracji? 

ODPOWIEDZ: Zamówienie obejmuje dostawę, konfigurację, podłączenie i montaż.  
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10. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział VII, ust. li, p.4 jako jedno z 

kryteriów oceny ofert Zamawiający przedstawia okres gwarancji 11nie krócej niż 24 

miesiące i nie dłużej niż 36". Zwracam uwagę, że wobec ilości wymienionego w 

specyfikacji sprzętu uśrednienie terminu gwarancji spowoduje najprawdopodobniej jej 

obniżenie do minimum (np. z uwagi na krótki okres gwarancji producenta chińskich 

głośników Peiying, zaniżony zostanie również okres gwarancji tablic interaktywnych 

(standard 5 lat). Ponadto - przy określeniu terminu gwarancji - nie dłużej niż 36 miesięcy w 

opisie pracowni językowych Zamawiający wymaga np. słuchawek z mikrofonem objętych 

5-cio letnią gwarancją". Stanowi to wewnętrzną sprzeczność, a jednocześnie nie jest zgodne 

z żywotnym interesem placówek edukacyjnych  

Pytanie 10: Czy Zamawiający dokona zmiany przedstawionego kryterium (gwarancja?) 

ODPOWIEDZ: Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

11. Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. I, ust. IV, p.2 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przedstawia 

bardzo szeroki zakres sprzętu (od laptopów, przez meble biurowe po słuchawki do pracowni 

językowych. Nie zapewnia to uzyskania optymalnych cen w poszczególnych, niezależnych 

grupach towarów. Podobnie jak w pytaniu nr 10 - spowoduje to uśrednienie cen, wielość 

punktów serwisowych (konieczność autoryzacji producenta), skracanie terminów gwarancji 

(konieczność ujednolicenia gwarancji na różne produkty (np. lampa do projektora - ok. 6 

miesięcy po tablicę interaktywną 60 miesięcy). 

Pytanie 11: Czy Zamawiający dokona zmiany ww. zapisu na „Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych" i dokona podziału całości zamówienia na specjalistyczne grupy, 

zapewniające minimalizację ceny ofertowej? 

ODPOWIEDZ: Zamawiający podtrzymuje zapis. 


